
 

 www.ckfu.org ملتقى جامعة الملك فيصل 

 

 : الواجب األول
 : جيب أن يتمتع الرايدي ابلعديد من املهارات منها

 أ/ القدره على ضبط النفس وحماسبتها
 ب/ القدره على إدارة التغيري

لى إدارة النموج/ القدره ع  
 د/ كل ما سبق

 
 : حياول العمل الرايدي منذ البداية أن

 أ/ ميشي يف ظل الشركات الكبرية يف السوق
 ب/ حيتل موقع القياده

 ج/ ال يفكر يف قيادة السوق
 د/ يظل مشاركا يف السوق ال صانعاً له

 
 : حيسب بورتر حتدد جاذبية الصناعة من خالل

 أ/ مخس قوي
سيةب/ أربع قوى رئي  
 ج/ ثالث قوى

 د/ قوتني فقط ال غري
 

~❀~ 
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 : الواجب الثاني
 : للحصول على برانمج أتمني انجح ينبغي

 أ/ التأين والرتيث يف القررارت
 ب/ بناء خطة إلدارة املخاطر ابملنظمه

 ج/ احلصول على النصيحه من وكيل أتمني حمرتف
 د/ ب + ج

 
 : فشل عملية الشراء ميكن أن

حمدود يف مستقبل الشركة يف املدى القصري أ/ يؤدي إىل أتثري  
 ب/ ال يؤدي إىل الفشل املشروع الصغري يف املدى القصري
 ج/ يؤدي إىل الفشل املشروع الصغري على املدى القصري

 د/ يؤدي إىل عدم وضوح رؤية املشروع يف املستقبل
 

 : يف جمال التجارة كمية البضاعة اليت جيب شراؤها
 أ/ تساوي تقديرات احلاجه املطلوبه

 ب/ تساوي تقديرات احلاجه املطلوب بعد إضافة الكميه املتوافره
 ج/ تساوي تقديرات احلاجه املطلوب بعد طرح الكميه املتوافره

 د/ تساوي التقديرات اجلزافيه اليت يراها املدراء التنفيذيني
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 : الواجب الثالث

 
من خاللاملشروع االلكرتوين يتم بناؤه   : 

 أ/ موقع إلكرتوين متميز
 ب/ تطوير أجهزة احلاسب يف املشروع

 ج/ استخدام تكنولوجيا املعلومات بكثافه
 د/ االعتماد على موارد بشريه متميزه

 
 : يف املشروع اإللكرتوين

 أ/ ال ميكن االعتماد على منوذج عائد واحد
 ب/ ميكن االعتماد على أكثر من منوذج للعائد

عتماد على منوذج عائد واحدج/ ميكن اال  
 د/ )ب( أو )ج(

 
 : يقوم االقتصاد االلكرتوين على

 أ/ بنيه حتتيه قويه يف االتصاالت واحلاسب اآليل
 ب/ بنيه حتتيه قويه يف االتصاالت واملوارد البشريه

 ج/ بنيه حتتيه قويه يف احلاسب اآليل والصناعات الثقيله
يه والصناعات الثقيلهد/ بنيه حتتيه قويه يف املوارد البشر   
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 : تعد عملية التسعري يف املشروعات الصغريه
 أ/ من املهام الفرعيه

 ب/ من املهام الرئيسيه
 ج/ من املهام الغري ضروريه

 د/ ال شيء مما سبق

 

 

 

 


